
OndervOeding
|  

vo
e

d
in

g
 n

u
  |

18

|  
o

k
to

b
e

r
/n

o
ve

m
b

e
r

 2
01

0 
 | 

 n
u

m
m

e
r

 1
0/

11
  |

belangrijke parameters van ondervoeding 
zijn (1). Ondervoeding leidt onder meer tot 
een verminderde spiermassa, verslechterde 
conditie, tragere wondgenezing, afname van 
levenskwaliteit, achteruitgang van het afweer-
systeem en een verhoogde mortaliteit (2-6). 
Ondervoeding wordt herkend d.m.v. van 
screening. Voor deze screening kan gebruik 
gemaakt worden van verschillende methodes, 
waarvan de SNAQ en MUST de bekendste en 
meest gebruikte zijn in Nederland. 

NederlaNdse gezoNdheids-
zorg Sinds 2004 wordt jaarlijks binnen 
de Landelijke Prevalentiemeting Zorgpro-
blemen (LPZ) ondervoeding gemeten. De 
meting wordt verricht aan de hand van een 
vragenlijst die bestaat uit drie niveaus: instel-
lingniveau (soort instelling en kwaliteitsin-
dicatoren), afdelingsniveau (soort afdeling 
en kwaliteitsindicatoren) en patiëntniveau 
(demografische kenmerken, reden van op-
name, co-morbiditeit, prevalentie, preventie 
en behandeling van ondervoeding). 

screeNiNg Uit de LPZ-meting van 2005 
(bij 12.883 patiënten) bleek dat ondervoeding 
een groot probleem was in ziekenhuizen, 
verpleeghuizen en thuiszorg. De prevalentie 
was het hoogst in ziekenhuizen (23,8%), 
gevolgd door thuiszorgorganisaties (21,7%) 
en verpleeghuizen (19,2%). De hoogste pre-
valentiecijfers werden gevonden op (psycho)
geriatrische afdelingen van verpleeghuizen 
en ziekenhuizen. Ondervoeding hangt vaak 
samen met aandoeningen zoals bloedziek-
ten, maag/darmziekten, diabetes mellitus, 
infecties, COPD, dementie en kanker (7).
Uit de LPZ-meting van 2007 bleek dat minder 
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Ondervoeding is een onderschat en 
onderbehandeld probleem binnen de 
Nederlandse gezondheidszorg. Het 
heeft ernstige gevolgen voor de totale 
gezondheidstoestand van de patiënt. 
Daarnaast lijkt ondervoeding het risico op 
decubitus (doorligplekken) te vergroten. 
Vroege herkenning en behandeling van 
ondervoede patiënten is daarom van groot 
belang. 

Bewustwording en aandacht voor onder-
voeding en adequate voedingszorg kunnen 
bijdragen aan betere gezondheidszorg. Dat 
zijn de belangrijkste conclusies uit het proef-
schrift Awareness of malnutrition in healthcare 
van Judith M.M. Meijers.
Vooralsnog is er geen eenduidige definitie 
van ondervoeding. Wel zijn wetenschap-
pers het erover eens dat energie- en eiwit-
tekort, een verminderde vetvrije massa, 
ongewenst gewichtsverlies, lage Body Mass 
Index (BMI) en verminderde voedingsintake 
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gezondheidszorg.
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dan 60% van de patiënten in verpleeghui-
zen, ziekenhuizen en thuiszorg gescreend 
werd. Bij minder dan 50% van de gescreende 
patiënten in ziekenhuizen en verpleeghuizen 
werd een gevalideerd screeningsinstrument 
gebruikt. In de thuiszorg was dit slechts 
10%. Bij minder dan 50% van de ondervoede 
patiënten in alle sectoren was een diëtist 
geconsulteerd en een behandeling voor 
ondervoeding ingesteld (8).

Verloop Het verloop van de prevalentie 
van ondervoeding van 2004 tot 2007 werd 
ook onderzocht. In totaal werden in deze 
periode 269 verschillende organisaties (80 
ziekenhuizen, 141 verpleeghuizen en 48 
thuiszorgorganisaties) onderzocht, met een 
totaal van 74.496 cliënten. 
Dit onderzoeksdeel heeft uitgewezen dat 
de prevalentie van ondervoeding in zieken-
huizen en thuiszorgorganisaties is gedaald, 
maar dat deze in verpleeghuizen stabiel is 
gebleven. Deelname aan de jaarlijkse LPZ-
meting en deelname aan nationale verbe-
terprogramma’s bleken de prevalentiecijfers 
positief te beïnvloeden. Dat wijst erop dat 
een groeiend voedingsbewustzijn en het 
nemen van actieve stappen voor verbetering 
belangrijk zijn voor het verlagen van de pre-
valentiecijfers (9). Voorbeelden van dergelijke 
verbeterprogramma’s zijn het ‘Eten en drin-
ken’ project van Vilans in de care sector en 
het ‘Wie beter eet wordt sneller beter’ van de 
Stuurgroep Ondervoeding in de cure sector 
(9). Meer informatie over de LPZ-metingen, 
jaarlijkse resultaten en het proefschrift zijn 
te vinden op de website van de LPZ (www.
LPZ-um.eu).

VoediNgsrichtlijN Hoewel aangeno-
men wordt dat ondervoeding van invloed is 
op het ontstaan van decubitus, is het weten-
schappelijk bewijs nog niet sterk. Wel krijgt 
de relevantie van adequate voedingsinname 
bij de preventie en behandeling van decubi-
tus steeds meer steun van wetenschappelijke 
resultaten.
In 2004 presenteerde het European Pressure 

Ulcer Advisory Panel (EPUAP) haar voedings-
richtlijn voor de preventie en behandeling 
van decubitus. Voor het proefschrift werd 
ook onderzocht of de voedingsrichtlijn, die 
in 2004 ontworpen is, inmiddels is geïmple-
menteerd in gezondheidszorginstellingen 
in Nederland, de UK en Duitsland. Globaal 
paste 25% van de respondenten de richtlijn 
reeds toe. De richtlijn was beter verspreid en 
geïmplementeerd in Nederland en Groot-
Brittannië dan in Duitsland. De grootste bar-
rière voor adequate voedingsondersteuning 
bleek een tekort aan kennis en vaardigheden 
te zijn. Op de tweede plaats stond onduide-
lijkheid over wie er verantwoordelijk is voor 
de voedingsondersteuning (10). Verder bleek 
uit vervolgonderzoek dat bij instellingen 
waarbij een voedingsrichtlijn was geïmple-
menteerd er een beter voedingsbeleid was bij 
de preventie en behandeling van decubitus. 

refereNties
1. Meijers JMM, Van Bokhorst-de van der Schueren MAE, 

Schols JMGA, Soeters PB, Halfens RJG. Defining mal-
nutrition: Mission or mission impossible. Nutrition. 
2009 Nov 30. [Epub ahead of print]

2. Waitzberg DL, Caiaffa WT, Correia MI. Hospital mal-

‘Voor de screening van ondervoeding zijn 
de methodes de SNAQ en MUST de meest 

gebruikte in Nederland’

de mening van experts

aan 22 internationale ondervoedingexperts is in diverse rondes gevraagd welke definitie en 
kenmerken volgens hen bepalend zijn voor het vaststellen van ondervoeding. aangezien de 
experts verschillende meningen hadden over wat belangrijk is in het definiëren en meten van 
ondervoeding, bevestigde dit onderzoek opnieuw het structureel ontbreken van een algemene 
overeenstemming hierover. de resultaten laten wel zien dat de experts aspecten zoals ener-
gie- en eiwittekort en een verminderde vetvrije massa als zeer belangrijk beschouwen bij het 
definiëren van ondervoeding. in het onderzoek geven de meeste experts bovendien aan dat de 
aspecten ongewenst gewichtsverlies, lage body mass index (bmi) en verminderde voedingsin-
take belangrijk zijn bij het meten van ondervoeding (6).
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